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Raport de mediatizare 

 

 

 

In cursul lunii Mai 2018, in cadrul AJOFM Olt a avut loc in data de 29 mai 2018 evenimentul 
“Promovarea domeniului economiei sociale”, realizat printr-o masa rotunda la care au 
participat: 

- Director Executiv Adj. al AJOFM Olt, 

-  consilierul din cadrul compartimentului de economie sociala – AJOFM Olt, 

- reprezentanti ai ong-urilor care colaboreaza cu structuri ale economiei sociale, 

- reprezentanti ai Institutiei Prefectului Judetului Olt. 

In cadrul evenimentului au fost prezentate teme, precum: 

 Rolul intreprinderilor sociale si ale intreprinderilor sociale de insertie 

 Identificarea de bariere in dezvoltarea sectorului de economie sociala si propuneri 
pentru inlaturarea acestora 

 Importanta cooperarii dintre AJOFM Olt si autoritati publice locale, mediul de 
afaceri, grupuri vulnerabile. 

In urma discutiilor avute in cadrul evenimentului, atat autoritatile publice locale 
(primariile), cat si reprezentantii structurilor de economie sociala au semnalat probleme 
de natura legislativa – neconcordanta intre legislatia ce vizeaza structurile de economie 
sociala si legislatia generala nationala, lipsa facilitatilor concrete, fiscale sau de alta 
natura, referitoare  la structurile de economie sociala. 

In data de 30 Mai a fost difuzat catre presa locala Comunicat de presa care a avut ca 
tematica “Rolul intreprinderilor sociale si ale intreprinderilor sociale de insertie”. 
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Deasemenea evenimentul a fost promovat si pe pagina de facebook a AJOFM Olt. 

Anexam prezentului raport materialul prezentat in cadrul mesei rotunde si comunicatul 
de presa mentionat mai sus. 

Actiunile de promovare a economiei sociale se realizeaza si prin promovarea serviciilor 
oferite de catre AJOFM Olt in mod curent. 

 

 

 

 

 Constantin Citu 

Director Executiv 

 

 

 

Intocmit, 
Narcisa Serban 
Consilier superior 
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Comunicat de presă 

Luna Mai – Luna Promovării economiei sociale 

 

Luna mai este luna promovării economiei sociale și este dedicată organizării unor 
evenimente  și acțiuni de mediatizare a acestui domeniu. În cadrul campaniei de 
promovare a economiei sociale Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt a 
organizat o masă rotundă cu tema ”Promovarea domeniului economiei sociale”, in data 
de 25.05.2017. La eveniment au participat reprezentanți ai întreprinderilor sociale 
atestate la nivelul județului nostru, precum și reprezentanți ai altor entități interesate de 
domeniul economiei sociale.  

Reglementată prin Legea 219/2019, economia socială este definită ca ansamblul 
activităților organizate independent de sectorul public,al căror scop este să servească 
interesul general,interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale 
prin: 

- creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil; 

- producerea și furnizarea de bunuri; 

- prestarea de servicii; 

- execuția de lucrări. 

Scopul principal al economiei sociale, în comparație cu economia de piață, nu este 
obținerea de profit, ci îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități 
pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din grupuri vulnerabile.Aceasta 
contribuie la dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă, implicarea 
persoanelor aparținând grupului vulnerabil în activități cu caracter social și/sau activități 
economice, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității. 

Economia socială se derulează prin întreprinderi sociale (orice persoană juridică de drept 
privat care desfășoară activități în domeniul economiei sociale) sau prin întreprinderi 
sociale de inserție (întreprinderea socială care are permanent cel puțin 30% din personalul 
angajat aparținând grupului vulnerabil,astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor 
angajați sa reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților). 

Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție se 
realizează gratuit de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin 



             
 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ OLT 
Oper ator  de date cu car acter  per sonal nr . 585  
Str . Pr elungir ea Cr isan, Nr . 2, Slatina 

Tel./Fax : +4 0249 438 595 / 0249 432 276 
e-mail: ajofm@ot.anofm.r o 
www.olt.anoom.ro 

  5 

agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Până în prezent, la nivelul județului 
Olt, au fost acordate atestate pentru doua întreprinderi sociale. 

Pentru mai multe informații despre felul în care funcționează economia socială, pot fi 
accesate link-urile: 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala  

http://www.anofm.ro/informatii-utile-privind-economia-sociala-0 

 

 

Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul CC 

 

      


